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OZNÁMENÍ 

 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE A SEZNÁMENÍ 

S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČ 002 82 481  

zastoupené na základě plné moci ze dne 27.08.2018 Ing.arch. Kristýnou Shromáždilovou, Na rychtě 3d, 

644 00 Brno, IČO: 72503017 (dále jen "žadatel"), účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podal dne 

18.09.2018 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, z důvodu uložení inženýrských sítí pro 

akci: 

„ROSICE- „ZÁTOKA“ AREÁL KOUPALIŠTĚ“ 

v obci Rosice, k.ú. Rosice u Brna s uložením inženýrských sítí v pozemku chodníku a místní komunikace 

na ulici Tyršova, dle KN p.č. 2378/1, 679/175, 679/64, k.ú. Rosice u Brna. Uvedeným dnem bylo 

v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno předmětné řízení o povolení zvláštního 

užívání komunikace. 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy, vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního 

stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou 

věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního 

úřadu ve věcech místních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), 

a jako Obecní úřad v obci Rosice vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech místních 

komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, dle 

ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích,  

o z n a m u j e 

podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů účastníkům řízení 

zahájení řízení o povolení zvláštního užívání komunikace podle ustanovení § 25 odst. 1 a 6 písm. d) 

zákona o pozemních komunikacích z důvodů připravované stavby „ROSICE – „ZÁTOKA“ AREÁL 

KOUPALIŠTĚ“. 

 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy oznamuje, že má shromážděny veškeré podklady pro vydání 

rozhodnutí v řízení, které je vedeno u zdejšího silničního správního úřadu pod shora uvedenou spisovou 



Č.j. MR-C  12562/18-ODO str. 2 

 
značkou a podle § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí.  

U S N E S E N Í 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy v řízení o žádosti Města Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 

ve věci povolení zvláštního užívání komunikace dle ustanovení § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích, rozhodl takto: 

Stanovuje účastníkům řízení podle § 39 odst. 1 správního řádu, lhůtu 5 dnů ode dne oznámení tohoto 

usnesení, k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu.  

O d ů v o d n ě n í: 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit 

jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci doručením na Městský úřad 

Rosice, odbor dopravy. Městský úřad Rosice, odbor dopravy podle § 39 odst. 1 správního řádu, stanovil 

účastníků řízení lhůtu pěti dnů ode dne oznámení tohoto usnesení, k vyjádření se k podkladům pro vydání 

rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. 

Účastníci správního řízení mohou do spisu nahlédnout v uvedené lhůtě v budově Městského úřadu 

Rosice, pracoviště Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice, odbor dopravy, kancelář č. 203. Po uplynutí 

stanovené lhůty Městský úřad Rosice, odbor dopravy vydá meritorní rozhodnutí v předmětné věci. Tento 

způsob vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení 

podle ustanovení § 6 odst. 1, 2 správního řádu.  

P o u č e n í: 

Proti tomuto usnesení se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru dopravy prostřednictvím Městského úřadu Rosice, odboru dopravy. 

Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Burian 

Vedoucí odboru dopravy   Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

Účastníci řízení: 

-     Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481 zastoupené Ing.arch. Kristýnou 

Shromáždilovou, Na rychtě 3d, 644 00 Brno, IČO: 72503017, q4i52e8 - DS 

 

 

Ostatní: 

- Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad - zde 
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